USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 10.10. 2006 v zasedací místnosti OÚ v 19,00. hodin,
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 4. jednání schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce : pro 4 hlasy proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů.
2. Revokaci usnesení - oprava usnesení z druhého jednání zastupitelstva ze dne 6.4.2006
písm. A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání schvaluje: bod č.4. V tomto znění:
4.Schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k uvedenému datu, dle jednotlivých
kapitol rozpočtu na rok 2005 a jeho čerpání dle schváleného plánu prací a kulturních akcí na rok 2005 a to
na základě předloženého zápisu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Auditory krajského úřadu – s
výhradou, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.
c) odst.3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., (Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí),
pro 4 hlasy proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů.
3.Termín – kulturní akce – tradiční ukončení roku 2006 s hudbou tancem a malým občerstvením –
hrazeno z rozpočtu obce.
navržen a objednán na 27.12.2006 , hudba – taneční skupina zajištěna pan Zilvar z Kostelce n. Orl. ,
hrají tři, stojí přibližně podle informace 500,-Kč./ hod. takže mezi svátky .
pro 4 hlasy proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů.
B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Čerpání rozpočtu k 30.9.2006 dle jednotlivých kapitol
Souhrn výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu od počátku
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech
Pokračování
Celkové přijmy na rok 2006 byly naplánovány
1 112 280,00
v rozpočtu ve výši ................................................

Po úpravě
1092600,00

Daňové a ostatní přijmy k 30.9.2006 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2005 .........................
Celkem na účtech obce k 30.9 . 2006 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 30. 9. 2006 ..........

796 710,00
678 796,81
1475506,81

Kč.
Kč.
Kč.

-640380,00

Kč.

Bylo na účtech obce k 30.9. 2006 ..........................

835 126,81

Kč.

Na provozním účtu k 30.9.2006 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................

757 979,65

Kč.

77 147,16
835 126,81

Kč.
Kč.

Tolik k hospodaření k 30.9. 2006 ve výdajích
2. Zhodnocení volebního období 2002 - 2006

Kč.

Plnění programu obnovy vesnice ,přihláška zaslaná na referát Regionálního rozvoje OkÚ Rychnov nad
Kněžnou dne 26.2.2002.
Cílem tohoto místního programu je udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských
tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva, zlepšení občanské vybavenosti,
životního prostředí s vědomím vlastní odpovědnosti za obnovu obce.
Tento program je od tohoto schválení realizován zastupitelstvem obce v souladu s finančními možnostmi
obce. Celkem investice do vybavení , vylepšení , oprav a nákupu zařízení 1 623 191,-Kč.
Zastupitelé obce konstatovali, že volební období 2002 – 2006 se nedá jinak ohodnotit ,jako úspěšné
plnění přijatého a chváleného Místního programu obnovy a rozvoje obce. Viz. Zápis O.Z.
3.Využití obecního traktoru :
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s využitím a provozu obecního traktoru
Traktor – celkem …............................

72 výjezdů

Pro obec ….........................................

33x většina zimní údržba komunikací

Obec Lhoty.........................................

7x zimní údržba r.06 a 4x výjezdy před koncem roku 05
11 celkem za 13.000,-Kč.

Pro místní občany a chalupáře...........
4.

32 výjezdů podle potřeb občanů

vzorky a úhrada vody

Starosta obce seznámil přítomné s vyúčtováním za výběr vody, úhrada byla provedena až na dva
odběratele - vlastníky nemovitostí od všech odběratelů vody.
Zdravotní ústav Hradec Králové pobočka Rychnov nad Kněžnou provedla rozbor vzorku pitné vody.
Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno následující:
Vzorek vody (registrační číslo vzorku 735/06) v rozsahu ukazatelů kráceného rozboru vyhovoval
mikrobiologicky příloze č. I pro pitnou vodu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 18712005
Sb.a vyhl. č. 293/2006 Sb.
Rovněž fyzikální, chemické a organoleptické vyšetření odpovídalo v rozsahu krácených ukazatelů
požadavkům na pitnou vodu, kromě obsahu železa 0,64 mg/l (mezní hodnota 0,2 mg/I).
starosta obce Jakubec Ant.

V Polomi dne 10.10.2006
místostarosta Ing. Kozák Miroslav

